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 اهلل الرمحن الرحيم بسم

قهلا كـعؿة القجقد بعد العدم أص ادـعؿ بجالئؾ الـعؿ اى اىالرمحـ ٓ بغره  ىابسؿ اهلل 

ل فروعفا كاجلامل وكثرة ادا ىادـعؿ بدقائؼفا ا ىالرحقؿ ا .ذلؽ وغر والعافقة والرزق والعؼؾ انـيؿواإل

  1.يامن وفقر العؼؾ وحدة السؿع والبرص وغر ذلؽوزيادة اإل

عؾؿ األخر مشتؿؾة عذ  رصفال اوكتب ادؼصقداو الـظؿ  ؽقالككادسامة بالالؽتاب  أؤلػ هذه

عؾؿ أكف يـبغك لؽؾ ضالب العؾؿ اذا اراد ان يدرس فـًّا مـ ا حال كقين مستعقـا ومتباركا لف. رصفال

ـّ تصقرا عاًما، و يعرف مبادئف العرشة ادجؿقعة ىف هذه الثالثة  ًٓ ان يتصقره ذلؽ الػ الػقن، عؾقف او

 األبقات:      

 ـ عرشةـادى كؾ فـان مب  قضقع ثؿ الثؿرةــد وادــاحل

 قاضعــة والـوكسب فـضؾـوف  وآشؿ آشتؿداد حؽؿ الشارع

 كمسائؾ والبعض بالبعض اكتػ  2ومـ درى اجلؿقع حاز الرشفا

 وقال بعضفؿ

 مبادى اى عؾؿ كان حد   و مقضقع غاية مستؿد  

 مسائؾ كسبة واشؿ وحؽؿ   3عدتوفضؾ واضع عرش 
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مثؾة خمتؾػة دعان حتقيؾ األصؾ القاحد اىل أصطالح إلا . وىفالتغقر ىف الؾغة هك الرصف

 4.ٓ هبآحتصؾ إمؼصقدة 

لقست بنعراب  حقاهلا التكات العربقة وأـالؽؾؿ يبحث عـ صقغهق عؾؿ   :رصففحد عؾؿ ال .1

 . عالل، واألصالة والزيادة وٓبـاء كالصحة واإل

 .ةؿترصفـتؿؽـة وأفعال الـاد شامءأ :مقضقعفو .2

هلل صذ اهلل عؾقف ل اهلل ورشقففؿ كالم شتعاكة عذ و اإلحساز عـ اخلطل ىف الؾسان اإل :وثؿرتف .3

 .وشؾؿ

  فققاكف عذ شائر العؾقم بالـظر اىل ما فقف مـ الػقائد   :وفضؾف .4

 تبايـ وختالػة لسائر العؾقم. :وكسبتف .5

 ، ادتخرج مـ ابك األشقد الدؤيِل واضع الـحق.اءالشقخ معاذ بـ شؾؿ اهلرّ  :وواضعف .6

  .الترصيػالرصف، عؾؿ عؾؿ  :واشؿف .7

 . العرب اءحالػصم مـ كال :واشتؿداده .8

 كؼقلـا ققاس َفُعَؾ ادضؿقم ضؿ عني مضارعف. العربقة  اتـكؾؿعـ صقغ  الباحثة  ققاعده :ومسائؾف .9

         5، والؽػائك عذ كؾ كاحقة واحلديثرالعقـئ عذ قارئ التػسجقب وفقف  :وحؽؿف .11

شؿ. ىف لػظ اإل ولمباحث. البحث األ ةربعأادتعؾؼ عذ البسؿؾة رصف ن بحث عؾؿ الأواعؾؿ 

 -كؿَ َش "، ألكف مـ قعُ دْ يَ  -اعَ دحذوفة األواخر كدَ عـد البرصيني كاقص واوي مـ األشامء افاإلشؿ 

ن أل .دهؿ ماكاكت ٓمف واحدا مـ حروف العؾة وهل القاو والقاء واأللػعـلـاقص وا. "اً قؿْ َش  -قؿُ ْس يَ 

ادثال و الؽقفقني مثال واوي.عـد و .ادقؿ فقفام بضؿ السني، او كرسها مع شؽقن "شؿق"اى  اصؾف

، ففق مـ أشؿـاء دُ عِ يَ  -دَ عَ كقَ  "اـؿً ْش وَ  -ةً ؿَ ِش  -ؿُ ِس يَ  -ؿَ ِش وَ "ف مـ ألك ا ياءوعـدهؿ ماكاكت فاؤه واوا ا

 كام قال ابـ معطك ىف الػقتف: 6."وشؿ" اى أصؾفألن ادحذوفة األوائؾ. 

  ا البرصيقنـشؿ مـ شؿواصتؼ اإل    واصتؼف مـ القشؿ الؽقفققن 

  يل ـــــــــؿؼدم اجلـــــذهب الــــــــواد  اء والسؿكــــــشؿاألقؾف ـــــدل
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ىف لػظ اجلاللة. وهق عؾؿ غر مشتؼ ومعـاه ادستحؼ لؾعبادة. قال البؾؼقـك:  البحث الثاكك     

فاء مـفؿ ومجع مـ الػؼ الشافعك، وحمؿد بـ احلسـ، امماء مـفؿ اإلـعـ ضائػة مـ العؾؿؼقل حؽك هذا ال

 امٌ مَ ، إِ ٌب اتَ كِ  نبقز 7"لفإ"والغزاىل. وققؾ هق مشتؼ. ثؿ اختؾػقا فؼقؾ هق مـ  ،مام احلرمنيوإ ،اخلطابك

. فلصؾ اجلاللة الرشيػة حقـئذ ىف العبادة لػظ مشسك "لفإ"و 8.َب هَ ، مـ باب ذَ "فً لَ إِ  -َيْلَلفُ  -فَ لَ أَ "مـ هق و

ؾت حركتفا اىل الالم. ثؿ ا وكؼػقػلالم لؾتعريػ. ثؿ حذفت اهلؿزة حتوا األلػأدخؾت عؾقف  ،إلف كامام

. فلصؾ اجلاللة حقـئذ "هُ قْ ؾُ يَ  -هَ َٓ "وققؾ مـ  ."اهلل"فصار  وىل وأدغؿت ىف الثاكقة تسفقالشؽـت األا

 9."اهلل"فصار  دغاماإلفقف  فقجب  "الاله"الالم فصار و األلػأدخؾ عؾقف  "ٓه"

مـ  دة الدواماإلفومها صػتان متشاهبتان بـقتا الرحقؿ.و الرمحـ كىف لػظ والرابع البحث الثالث

الالزم كام قال ىف إٓ مـ غ ألن صػة ادشبفة ٓ تصا ـَ ُس بعد كؼؾف اىل باب َح  ؿَ ؾِ مـ باب عَ  "ؿَ حِ رَ "

 خلالصة :ا

  ارضـــمـــــــــــــــــ ٓزم حل قغفاـــــــــــــــــوص  رـــــــؾ الظاهــــــــــب مجقــؼؾــالاهر ـــــــــكط

 

ون اعتبار بالزمان او أمثؾتان قائؿ بالذات بدك ـمعة ادشبفة ضابطفا هك ما دّل عذ الصػو 

، غضبمـ  "غضبان"كـ ادؽسقر العني "ؿَ حِ رَ "بـقتا لؾدٓلة عذ الؽثرة وادبالغة ىف ادعـك مـ  غتانالمب

دٓلة عذ كثرة اتصاف ادقصقف ن قصد هبا الابطفا هك أوزاادبالغة ضأمثؾة و .مـ عؾؿ "العؾقؿ"و

   10صػة.الب

 "كغضبان وشؽران"رحؿ"ول فعالن مـ وىل قال الزخمرسى ىف الؽشاف األفقفام مسائؾ. األ 

. واعسض عؾقف البؾؼقـك "مرض و شؼؿ"مـ  "كريض وشؼقؿ". والثاكك فعقؾ مـف  "غضب و شؽر"مـ 

 "كف أن ما ذكره مـ أرجيرى عذ ضريؼة البـاء. الثاكك ٓ "رحؿ"كف مـ أول ان ما ذكره مـ األر: بلمق

ن فعؾقفام قارصان ٓزمان ورمحـ فعؾف ن. فورحقؿلرمحـ خمالػ "كريض وشؼقؿ"او  "وشؽرانكغضبان 
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مـ  "كؿـان"كف لقس مـ آدب التشبقف الذى ذكره ولق قال الرمحـ فعالن مـ الرمحة أ. الثالث متعد

كف عزاكك أن الرمحـ عربك مشتؼ وققؾ أالثاكقة ادشفقرة فك. تكوىل اؽان األل "احلـ"مـ  "حـان"و"ادـ"

ولؽـف عؾؿ ولقس بؿشتؼ. وهذا ققل  كف عربكأ. وققؾ وكاكت احلاء معجؿة فعرب صارت احلاء مفؿؾة

كؼقلـا ٓإلف لف إٓ الرمحـ يػقد التقحقد ا لؽان ققلـا ٓ إـبلكف لق كان عؾؿاء ـضعقػ واشتدل بعض العؾؿ

أن بعضفؿ يؼقل الرمحـ  :الغة مالقس ىف الرحقؿ. وىف تػسر البغقىن ىف الرمحـ مـ ادبإٓ اهلل. الثالثة أ

بؿعـك العؿقم والرحقؿ بؿعـك اخلصقص. فالرمحـ بؿعـك الرزاق ىف الدكقا وهق عذ العؿقم لؽافة 

ـ خاص بف شبحاكف محن الرة لؾؿممـني عذ اخلصقص. الرابعة أوالرحقؿ بؿعـك ادعاىف ىف األخر ؛اخلؾؼ

ا ٓيثـك وٓرجيؿع. مـ وشعت رمحتف كؾ صقئ. ومـ مل يؽـ كذالؽ ٓيسؿك رمحاكا ولذوتعاىل ألكف صػة 

  11.مام السققضكا قالف اإلـ غر اهلل ايضا كذا كؿكف يطؾؼ عذوأما الرحقؿ فن
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